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आठलड ेआणण भहहनमाांऩासनू समूााच ेधगधगते 
ऊन, केनमा गालारा आऩल्मा गयभीने त्रस्त कयत होते.  
रीरा  त्माच गालात याहत होती. 

रीरा आणण ऩालसाचे यहस्म 



 उष्णता एलढी होती की रीरा, ततची आई आणण बाऊ आणण इतय 
सला गाललारे समूााच्मा उष्णतेने बाजण्माऩासनू लाचण्मासाठी आऩल्मा 
घयाभध्मेच याहत होते. 

जाऱण्मासाठी राकडां गोऱा 
कयण्मासाठी जाणां अळक्म होतां. गालातरी फाग तनांदणे .  



ऩण कठीण होतां.  
गामीच ेदधू काढण्मासाठी सदु्धा खूऩ गयभ होते.  

एका यात्री रीरा आईच ेफोरणे ऐकते की त्माांच्मा वलहहयीच ेऩाणी आटरे 
आहे आणण वऩकां  उष्णतेळी झुांजत आहेत. “ऩाण्माशळलाम जीलन ळक्म 
नाही,” रीराने आऩल्मा आईच ेफोरणे ऐकरे. 



रीरारा खूऩ लाटे की समूााच ेचभकणे फांद व्हाले आणण ऩाऊस माला.  

ऩण समूााने चभकणे फांद केरे नाही आणण ऩाणी ऩडरे नाही. 

एकका सांध्माकाऱी 
रीराच ेआजोफाांनी एक 
भाणसाची कहाणी 
साांगगतरी.ज्मारा ते त्माांच्मा 
रहानऩणी बेटरे होते. त्मा 
भाणसाने आजोफाांना 
ऩाऊसाच ेयहस्म साांगगतरे 
होते. “तू सगळ्मात उांच 
ऩलातालय चढ,” तो भाणूस 
रीराच्मा आजोफाांना 
म्हणारा, “आणण भग 
आकाळारा आऩल्मा दुुःखी 
जीलनाफद्दर साांग.” 



रीराने आऩल्मा 
आजोफाांची गोष्ट 
रऺऩलूाक ऐकरी.दसुऱ्मा 
हदलळी सकाऱी समूा 
उगलरा नव्हता तोच 
रीराने गाल भागे सोडरां 
आणण सगळ्मात उांच 
डोंगय ततने ळोधनू 
काढरा.  



रीरा  चारत गेरी, 
चारत गेरी आणण चारत 
याहहरी.ळलेटी ती एका उांच 
डोंगयाच्मा ऩामथ्माळी 
ऩोहचरी.. 

हऱूहऱू रीरा ऩहाडालय 
चढू रागरी आणण भग ती 
उांच आणण खूऩ उांच जाल ू
रागरी.. 

जेव्हा रीरा डोंगयाच्मा 
शळखयालय ऩोहोचरी, तेव्हा 
ततने आकाळरा ततच्मा 
आमषु्मातीर सला लाईट 
गोष्टी साांगामरा सयुलात 
केरी. 

सगळ्मात ऩहहर,े ततने त्मा घटनेच्मा फाफत साांगगतरां जेव्हा एका 
कोंफड्माच्मा ऩाठराग कयत असताांना ततच्मा बालाचा ऩाम काऩरा गेरा 
होता. भग ततने ते साांगगतरां की जेलण तमाय कयताांना आईरा भदत 
कयतेलेऱी ततची फोटां बाजरी. 



रीराने आकाळारा 
सगळ्मा दुुःखद घटना 
साांगगतल्मा ज्मा ततच्मा 
जीलनात घडल्मा होत्मा.ऩण 
ततरा आकाळात ऩालसाच े
कोणतेच सांकेत हदसरे नाही. 
अजूनही आकाळ तनऱे आणण 
समूा अजूनही खूऩ चभकत 
होता.  

रीरा  यडू रागरी. 
 

“साांग भी काम करू?” रीराने 
आकाळारा म्हटरां. “एलढी गयभी 
आहे की आम्ही सयऩणासाठी 
राकडां गोऱा करू ळकत नाही, 
फागेतरा घास काऩ ूळकत नाही, 
आणण गाईच ेदधू काढू ळकत 
नाही.आभच्मा वलहहयी सकुल्मा 
आहेत आणण ऩीकां  नष्ट होत 
आहेत. ऩीक आरां नाही तय 
खाण्मासाठी एक दाणाही याहणाय 
नाही. अननाशळलाम गालातरे रोक 
आजायी ऩडतीर आणण 
ऩाण्माशळलाम कोणीही श्जलांत 
याहणाय नाही.”  



डोंगयाच्मा टोकालय सगऱां काही ळाांत होतां. 
रीराच्मा यडण्माशळलाम कोणताच आलाज मेत 
नव्हता. 

तेव्हा हला आरी आणण ज्माभऱेु रीराच्मा ऩामा जलऱची 
धऱू नाच ूरागरी. ऩाांढऱ्मा ऩक्षमाांच्मा झुांडी सायखे आकाळात ढग 
मेल ूरागरे आणण त्माांनी हऱूहऱू समूााच्मा चभकणाऱ्मा 
ककयणाांना योखरां. 



 ढग बरू अगधक बरू रागरे आणण रीराच्मा 
भनातल्मा दुुःखाने बयत गेरे. आणण ळलेटी आकाळात 
ळोकाच्मा बालने फयोफय एकदभ काऱे झारे.  

अचानक आकाळात 
लीज चभकरी आणण 
ढग गयजण्माचा आलाज 
जोयात सगळ्मा 
डोंगयालय गुांजू रागरा. 



रीराने  आऩल्मा 
ऩामालय ऩालसाचा ऩहहरा 
थेंफ ऩडण्माचा कोभर 
स्ऩळा अनबुलरा. 

भग एक आणण 
भग दसुया आणण भग 
ततसया थेंफ 

ळलेटी सगऱी जभीन 
ऩालसाच्मा अश्रनुी बरून 
गेरी. 

रीराने खुळीत यडत आकाळाकड ेआऩरे हात उांचालरे. 
ततरा प्रत्मेक थेंफ आईच्मा ऩाऩीसायखा लाटत होता.  



भग श्जतक्मा रलकय ळक्म होईर तेलढ्मा रलकय रीरा ऩटकन 
ऩलातालरून खारी उतयरी. 

जेव्हा ती घयी ऩोहचरी, 
तोऩमतं सगऱे गाललारे 
सांगीत आणण नाच कयत 
ऩालसाचा उत्सल साजया 
कयत होते.  



रीरारा घयात  सयुक्षऺत  आणण  स्लस्थ फघनू आईरा 
पाय फयां लाटरां. आईने ततरा जलऱ घेतरां आणण आजोफा 
असे हसरे की त्माांना सगऱां भाहीत होतां. 



केलऱ रीरा  आणण आजोफाांना भाहीत होतां की ततने 
ऩालसाच्मा यह्सस्माभऱेु गालारा लाचलरे होते.  

सभाप्त 


